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چکیده
در این مقاله یک روش تئوری برای پیش بینی رفتار تونل زیرزمینی ،با در نظر گرفتن سرعت حداکثر ذره ( )ppvو توزیع
تنش ارائه می شود .اثر موج ناشی از انفجار در تونل زیرزمینی برروی تونل مجاور به منظور برآورد پایداری تونل به وضوح در
نظر گرفته می شود .این مقاله همچنین کاربرد روش ترکیبی اجزای محدود – مجزا را برای مطالعه ی آسیب ناشی از انفجار
در تونل های مدور ارائه میدهد .از یک پایگاه داده گسترده در زمینه ی آزمایش های انفجار زیر زمینی در باالی تونلها برای
تنظیم و معتبر سازی روش عددی پیشنهادی استفاده می شود .نتایج عددی تطابق خوبی با دادههای منتشر شده برای
آزمایشات فیزیکی مقیاس بزرگ را نشان میدهد .این روش برای تحقیق در مورد اثر خواص مقاومتی سنگ ها بر روی پایداری
تونل تحت بار انفجار استفاده می شود .تحلیل ارائه شده اثر انفجار در تونل ها را از طریق خواص سنگی قوی (گرانیت) و
ضعیف (سنگ ماسهای) بطور نسبی در نظر می گیرد.
کلمات کليدي :ارزیابی پایداری ،آسیب انفجار ،بار انفجاری ،پایداری تونل ،تحلیل عددی.
 -1مقدمه
ایمنی و پایداری تونلها اغلب از ارتعاشات ناشی از انفجار تاثیر میپذیرد .منبع بارگذاری انفجار ممکن است از یک انفجار
تصادفی یا حفاری مترژنی از یک سنگ همجوار یا تونل باشد .هنگامیکه موج ناشی از انفجار در سراسر تودهی سنگ اطراف
تونل زیر زمینی منتشر میشود .امواج انعکاسی در اثر اصابت موج به مرز های تونل ایجاد میشود .رفتار دینامیکی تونلها به
بسیاری از فاکتور ها مربوط میشود مثل فاصلهی بین دو تونل همجوار ,تراکم بار ماده منفجره (نسبت وزن ماده منفجره به
حجم حجره سنگ) ,هندسه تونل ,خواص تودهی سنگ و توزیع اتصال در توده سنگ .به طور نوعی ارتعاشات توسط حداکثر
سرعت ذره اندازه گیری می شود .آیین نامه ها و مقررات ذخایر مهم زیرزمینی مثل ( odelloدر سال  )1891دپارتمان هیئت
امنیت در برابر انفجار ( ppv, )DDESB,2004را به عنوان معیاری در ارزیابی ارتعاش سازه ناشی از انفجار زیرزمینی
پذیرفته اند .معموال روش های مختلفی برای تخمین پاسخ دینامیکی تونل های زیر زمینی وجود دارد که شامل روش های
شبیه سازی عددی و تجربی می شود .آزمایش های انفجار میدانی معموال برای بدست آوردن فرمول های تجربی  ppvبر
مبنای مشاهده پاسخ دینامیکی سنگ انجام می شود .مطابق با فرمول های تجربی  , ppvناحیه شکست در سنگ را می توان
ارزیابی کرد .حفاری زیرزمینی در سنگ ها می تواند تحت بار انفجار باشد .آسیب انفجار می تواند شامل ترک خوردگی توده
سنگ و آسیب به المان های توده سنگ شود .طراحی انفجار در پروژه های ساختمانی و معدن به صورت گسترده بر رویکرد-
های تجربی ساده تکیه می کند .کاهندگی حداکثر سرعت ذرات براساس آزمایش های میدانی تخمین زده می شود .بسیاری از
افراد از شبیه سازی های عددی برای مطالعه ی پاسخ سازه های زیر زمینی به بار انفجار استفاده می کنند و آسیب توده سنگ
بر مبنای مشاهده ی ناحیه پالستیک ایجاد شده توسط انفجار و یا نتایج آزمایش  ppvتعریف می شود .در این مقاله ,مکانیک
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های شکست بر مبنای رویکرد اجزای محدود-مجزا با استفاده از آیین نامه اختصاصی  ENFENانجام می شود .در مدل های
ترک خوردگی و ورقه ای شدن سنگ ها ناشی از انفجار با استفاده از معیار شکست ترک خوردگی دوار شبیه سازی می شود.
رویکرد ترکیبی اجزای محدود-مجزا ,شبیه سازی فوری و به وضوحی را برای آسیب وارده بر دیوار های تونل ایجاد می کند .بار
انفجار ایجاد شده در ابتدا با استفاده از نرم افزار  sdsyo auto dryمدل شده و سپس بر روی  ENFENاعمال می شود.
 -2معادله حرکت دیوارهي تونل مجاور محل انفجار
 -1 -2اندرکنش بين امواج ناشی از انفجار و یک مرز آزاد
فرض می شود که ماده منفجره در طول محور تونل به طور یکنواخت توزیع شود .هنگامیکه چگالی بارگذاری زیاد نباشد  ,توده
سنگ اطراف می تواند به شکل االستیک تغییر شکل دهد .در مطالعه ی فعلی فرض می شود که تنها امواج  pتوسط انفجار
ایجاد می شود .امواج  pایجاد شده به شکل استوانه ای در توده ی سنگ به صورت پیوسته  ,همگن ,دارای خواص مشابه ,به
صورت االستیک خطی و با یک نسبت میرایی در نظر گرفته می شود .به عالوه  ,فرکانس موج ناشی از انفجار در طول انتشار,
ثابت فرض می شود .هنگامیکه موج  pبه سطح زمین یا دیواره ی تونل همجوار می رسد ,انعکاس موج اتفاق می افتد .جهت
انتشار موج  pدر صفحه ی  x-zفرض می شود و محور طولی در تونل شامل انفجار ,محور  yفرض می شود (مطابق شکل.) 1

شکل( :)1نمایش شماتيک ازبازتاب روي دیوار مجاور
 IPموج ناشی از انفجار در تونل منفجر شونده را مشخص می کند که حداکثر مقدار آن به عنوان بزرگی آن تعریف می شود.
 RS1و  , RP1امواج انعکاس یافته هنگامیکه موج ناشی از انفجار به دیواره ی تونل اصابت می کند Ri2 .و RI3(i=pو, )s
انعکاس های مختلف امواج  sو  pانعکاس یافته از سطح زمین هستند .مطابق شکل ,h, 1فاصله ی عمودی راس تونل منفجر
شونده تا سطح زمین است , SD ,فاصله ی جدایی بین تونل های منفجر شونده و مجاور می باشد (ضخامت تودهی سنگ بر
نقطه ی مجازی و بازتابی  O1برروی سطح زمین است.
حسب متر) ,نقاط  O2و  O1مرکز دو تونل می باشد و نقطه ی
اندرکنش بین امواج استوانه ای و مرز آزاد در شکل  2نشان داده شده است.
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شکل ( :)2تنشهاي روي موج برخوردي و مرز آزاد
هنگامیکه یک پرتوی باریکی از موج  pبا جبهه ی موج استوانه ای و تشکیل زاویه مرکزی کوچک  ∆αبه مرز آزاد می رسد,
المان کوچک  aa cمطابق شکل  2تشکیل میشود .همچنین تعداد دیگری المان کوچک برروی مرز وجود دارند که به
وسیله ی امواج  pو sانعکاس یافته تشکیل می شوند(مطابق شکل  .)2در شکل σrip ,2و  σrRpبه ترتیب مؤلفه های شعاعی
امواج برخوردی و امواج  pانعکاسی می باشند σθIP .و  σθRpبه ترتیب مؤلفه ی جانبی امواج برخوردی و امواج  pانعکاسی
می باشند ,τRS .تنش برشی موج انعکاسی  sمی باشد .تنش های روی مرز آزاد را می توان بصورت زیر بیان کرد:
σ = σ1 + σ2 + σ3 = zp cos 2Ɵs . ( νlp + νRp ) - zs sin 2Ɵs . νRs
τ = τ1 + τ2 + τ3 = zp sin 2Ɵs / tan Ɵp. ( νlp - νRp ) - zs cos 2Ɵs . νRs

() 1
() 2

که  σiو  τiمولفه های نرمال و برشی می باشند که در شکل  2نشان داده شده است VIP , VRP .و  VRSبه ترتیب سرعت
موج  ,pسرعت ذرات موج برخوردی و موج  sمی باشد.
Ɵs = arc sin[sin Ɵp .

که  νنسبت پواسون می باشد و  Zpدر رابطه  2به صورت  Zp=ρCpو  ZS=ρCsکه  cpو csبه ترتیب سرعت انتشار موج
امواج  pو  sمیباشند .اگر شرایط مرز آزاد در نظر گرفته شود ( νRP ) τ=0, σ=0و  νRSمیتوانند به شکل ماتریسی زیر بیان
شوند:
AP νlp

() 3

=-

= AP

و
()4

هنگامیکه موج  pبرخوردی در یک مرز آزاد منعکس می شود مؤلفه های نرمال و مماسی سرعت برای مرز می تواند برحسب
تابعی از امواج برخوردی و انعکاسی به شکل زیر بیان شود:
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() 5

Vp-nb = cos Ɵp . ( νlp - νRp ) + sin Ɵs . νRs

() 6

Vp-τb = sin Ɵp . ( νlp + νRp ) + cos Ɵs . νRs

و در شکل ماتریسی زیر نوشته می شوند:
= Cp νlp + Dp

() 7
از روابط 3و 7داریم :
AP ) .

() 9

= (Cp - Dp

=  Dpو

()8

= Cp

حرکت مرز آزاد ایجاد شده توسط موج برشی برخوردی به شکل ریاضی وار توسط رابطه زیر بیان می شود:
As) .

()11

()11

 Ds = Dpو

= (Cs – Ds

= , BS = BP , Cs

= AP

بنابراین حرکت دیواره ی تونل مجاور که در شکل  1نشان داده شده میتواند از معادالت  9و 8به ترتیب برای امواج  pو s
برخوردی بدست آید.
 -2-2انتشار موج تنشی
درطول انتشار موج در یک توده ی سنگ زیرزمینی ,گسترش شکل هندسی و میرایی ماده دو عامل اصلی برای اتالف انرژی
امواج تنشی می باشند .در این مطالعه ,گسترش هندسی مربوط به گسترش استوانه ای امواج تنشی می باشد .به علت تغییر
هندسه ,انرژی موج در جبهه ی موج به صورت تدریجی کاهش می یابد .ارتباط بین شدت انرژی  ejبا شعاع  rjو شدت انرژی
جنبشی توده سنگ اطراف تونل منفجره به صورت زیر نوشته می شود:
/2

()12

)ρ

-

( = / 2 Vj

ej = mj

که  mjو  vjبه ترتیب جرم و حجم توده سنگ می باشد و  νjسرعت ذره در جبهه موج استوانه ای به شعاع  rjمی باشد .مطابق
با قانون پایستگی انرژی داریم:
= ej

() 13

که  e1شدت انرژی موج استوانه باشعاع  r1است .از معادالت  12و  13تشکیل هندسی موج تنشی استوانه ای در عرض ناحیه
با شعاع  rjمی توان به صورت زیر بیان کرد:

4
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.

() 14

=

که  r0شعاع تونل منفجرشونده است .در مطالعات اخیر بر روی ارتعاشات ناشی از انفجار ,ضریب جذب را معموال به عنوان
میرایی می پذیرند .برای مثال در مطالعه ی آزمایشگاهی توسط(  )Worthington et al 2001میرایی یک سنگ رسوبی در
بعنوان موج  pاولیه ناشی از انفجار در نزدیکی دیوار تونل منفجر شونده تعریف
فرکانس پایین در محدوده  %1-2بود.
می شود .هنگامی که گسترش شکل هندسی در معادله  14و میرایی توده ی سنگ در نظر گرفته می شود ،انتشار موج
زیرزمینی ناشی از انفجار به صورت زیر حاصل می شود:
exp

()15

=

که  ηنسبت میرایی توده سنگ l ,فاصله از مرکز تونل منفجر شونده و  o1یک نقطه ی دلخواه در توده سنگ است .هنگامیکه
) به عنوان دو موج برخوردی در جهت شعاعی ایجاد و منتشر
و
 ν1pبه سطح زمین میرسد ،امواج  pو  sانعکاسی(
می شوند .انتشار امواج تنش انعکاس یافته از سطح زمین را می توان به صورت زیر نوشت:
exp

()16

که

=

 ,فاصله ی نقطه ی دلخواه در توده ی سنگ تا نقطه بازتابی

انعکاس یافته از سطح زمین می باشد.
میباشد.
و
ترتیب برای

می باشد.

تا نقاط

برابر با فاصله ی نقطه ی

 ,یک شعاع جبهه ی موج از امواج انعکاسی  pو  sمی باشد K=2 .و  K=3به

 -3-2معادله ي حرکت دیواره ي تونل مجاور
 )Vnbi(tو  ,)i=1,2,3( )Vτbi(tمؤلفه های شعاعی و مماسی حرکت می باشند که توسط موج ناشی از انفجار و امواج  pو s
انعکاسی از سطح زمین ایجاد می شوند .هنگامیکه معادالت  9و 11برای اندر کنش امواج  pو  sبرخوردی با مرز آزاد بکار
می رود و معادالت 15و 16برای انتشار موج در توده ی سنگ در نظر گرفته می شود ،مؤلفه های ارتعاش (  )Vnbi(tو
 ))Vτbi(tرا میتوان بدست آورد .نیرو ارتعاش دیواره ی تونل مجاور به شکل زیر است:
), (i=1,2,3

()17

=

که ( )i=1,2,3برای حرکت ایجاد شده توسط امواج از معادالت 15و 16می باشد.
 -4-2ارزیابی ایمنی تونل مجاور
تحت اثر موج ناشی از انفجار اگر میزان تنش روی دیواره ی تونل مجاور ,به مقاومت توده ی سنگ برسد ممکن است شکست
ترد اتفاق بیفتد .فرآیند شکست برای سنگ سخت با کیفیت خوب به عنوان«خرد شدن یا ورقه ای شدن» توصیف می شود.
بعضی معیارهای تجربی ppvبرای تخمین شکست سازه های زیرزمینی وجود دارد .برای مثال آزمایش های بزرگ انفجار
توسط گروه مهندسین ارتش ایالت متحده در بین سال های  1849و  1852نزدیک تونلهای بدون پوشش در ماسه سنگ و
گرانیت انجام شد .چهار ناحیه شکست در ترم های  ppvدسته بندی شدند و دریافتند که بطور میانگین هیچ گونه سقوط و
5
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ریزش سنگ در تونل ها اتفاق نمی افتد مگر اینکه مقدار  ppvاز  8/1 m/sتجاوز کند .فوریه و گرین در سال , 1883مقادیر
محدودی از  ppvدر محدودهی  111-381 mm/sبرای آسیب های خفیف تا شدید با اندازه گیری معادن سنگ آفریقای
جنوبی سازماندهی کردند .تانستال ( )1887پیشنهاد کرد که معیار  175mm/s , ppvباشد ,هنگامیکه  RMRسنگ 95
باشد.
 -3روش اجزاي محدود-مجزا
دو رویکرد اصلی برای مدلسازی عددی رفتار توده ی سنگ ها بر مبنای تغییر شکل تحت اعمال بار خارجی وجود دارد و
می توان پیوسته یا گسسته در نظر گرفت .تفاوت عمده بین تکنیک های تحلیل پیوسته و غیر پیوسته در فهم و مدلسازی
توده ی سنگ گسیخته شده و تغییر شکل متعاقب که می تواند رخ دهد ,می باشد .یک مدل پیوسته عمدتا تغییر شکل
ماده ی سیستم را منعکس می کند در حالیکه مدل گسسته  ,مولفه ی حرکت سیستم را در برمی گیرد .آیین نامه های اجزای
محدود -مجزا جنبه های مختلف هردو اجزای محدود و اجزای مجزا را ترکیب می کند و تلفیق اصول مکانیک شکست و
ارزیابی گسیختگی را مجاز میداند .مزیت هایی در بکارگیری روش ترکیبی( )FNF-DNMبرای مدل کردن آسیب ناشی از
انفجار وجود دارد که شامل -1 :توصیف بهتری از فرآیند فیزیکی  -2اجزای معیار های گسیختگی خاص و مکانیزم انتشار که
شبیه سازی فرآیند خرابی پیش رونده را با هردو اجزای محدود و مجزا ،مجاز می کند .از میان آیین نامه های مختلف
ترکیبی()FNF-DNMموجود ،آیین نامه ی  ،ENFENمعیارهای تشکیل دهنده ی مکانیک گسیختگی و االستوپالستیک را
ترکیب می کند و با تشکیل ترک های ناشی از تنش اجازه مدلسازی واقعی و گذر از حالت پیوسته به غیر پیوسته را میدهد.
معیار گسیختگی ترک خوردگی دوار رانکین بر مبنای مفهوم مد اول شکست در مکانیک گسیختگی می باشد .زمانیکه تنش
اصلی حداکثر به حد مقاومت تنشی می رسد ,نرم شوندگی کششی شروع می شود و مدل االستیسیته در جهت تنش اصلی
کاهش می یابد.
 -4ارزیابی و توصيف بار انفجار
برنامه ی نرم افزاری که بتواند تمام گام های آسیب ناشی از انفجار(انفجار-انتشار موج-گسیختگی و ورقه ای شدن) را مدل
کند وجود ندارد .بنابراین تصمیم گرفته شد که بار ایجاد شده توسط انفجار مواد منفجره با استفاده از نرم افزار ansys auto
 dynشبیه سازی شود( .مشابه کاری که  chenو zhaoدر سال  1889انجام دادند) Auto dyn .یک نرم افزار اجزای
محدود -متفاوتی می باشد که بطور خاص برای حل گسترده ای از مسائل غیر خطی طراحی شده است .برای این مرحله 3
مدل ماده استفاده می شود , TNT.هوا و مواد سنگی .ویژگی های ماده منفجره بر مبنای کتابخانه مواد در )(auto dyn
می باشد .معادله حالت برای هوا ( )EOSمعادله گاز ایده آل می باشد .انرژی درونی مطابق با فشار اتمسفر به ماده ی هوا به
عنوان شرایط اولیه اعمال می شود .ویژگی های ماسه سنگ از آزمایشات  ERAاز مواد سنگی دست نخورده برداشت می شود.
در اینجا برای شرایط آزمایش توده ی سنگ بزرگ فرض می شود .شاخص  GSIمزیت مربوط به معیار گسیختگی HOEK-
 BROWNبرای توده های سنگ را دارا می باشد که بصورت گسترده در کاربرد های مهندسی سنگ و ژئوتکنیک قابل قبول
است .در تحلیل اخیر پارامتر های  HOEK-BROWNو  MOHR-COWOMBدر ابتدا تخمین زده می شوند.
(با فرض  GSIبرابر  91برای توده ی سنگ) و سپس به مدل مقاومتی تقسیم یافته ی  Ducker-pragerتبدیل می شود که
در نرم افزار  auto dynوجود دارد.
هندسه ی مدل در شکل  3نشان داده شده است .در مدل ماده ی  TNTدر مجاورت مبدا قرار گرفته (گوشه ی سمت چپ و
پایین در شکل  )3نقاط  5 , 1و  8در فاصله ی  2,4متری از محل  TNTتنظیم شده اند تا تنش های الزم ورودی را برای
مدل  ELFENفراهم کنند.
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شکل (:)3هندسه مدل و تاریخچه نقاط سطح براي مدل auto dyn
تغییر شکل های بزرگی که در ناحیه فراصوت ناشی از فشار بیش از حد ایجاد شده توسط انفجار ,تحمل می شود به وسیله
زوج معادله ی اویلر-الگرانش در  Autodynاصالح می شود .در سال  kuhlmeyer 1873و  lysmerدریافتند که به منظور
دستیابی به نتایج واقعی در شبیه سازی های دینامیکی اندازه شبکه بندی ها نباید از یک هشتم طول موج حداقل بزرگتر
باشد .این معیار در هردو مدلِ  ELFENو  autodynاستفاده می شود .فرکانس قالب به عنوان پارامتر مهم اضافه ای برای
ارزیابی اثر انفجار بکار می رود .درتحلیل اخیر یک پالس ضربه ای مثلثی شکل با فرکانس و تنش فشاری حداثر تعیین شده
توسط مدل  auto dynبرای مدل سازی بعدی  ELFENانتخاب می شود .تابع بارگذاری استفاده شده در مدل ELFEN
در شکل  4نشان داده شده است که بر مبنای نتایج  AUTODYNمی باشد .متوسط تنش فشاری حداکثر و مدت زمان
ضربه از نتایج  autodynبه ترتیب  321 mpaو  1,9 msمی باشد.

شکل ( :)4تابع بارگذاري بر اساس  auto dynبراي مدل ELFEN
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 -5مدلسازي نواحی آسيب بر مبناي نتایج آزمایش ERA
 -1-5اصول مدلسازي ELFEN
همانطور که در بخش  2معرفی شد  ELFENیک آیین نامه ترکیبی  FEW-DEMبرای مدلسازی  2بعدی و 3بعدی است
و بطور گسترده برای مدلسازی مسائل مکانیک سنگ بکار می رود .عموما هردو معیار گسیختگی رانکین و موهرکولمب در
 ELFENبرای شبیه سازی رفتار شبه استاتیکی سنگ ها استفاده می شود .پارامترهای مورد نیاز معیار رانکین ،مقاومت
کششی سنگ و انرژی گسیختگی می باشد .مقاومت کشش ماسه سنگ از مقاومت دست نخورده ی اندازه گیری شده در
آزمایشات  ERAبدست می آید .انرژی گسیختگی  GFبه ضریب شدت تنش بحرانی (طاقت گسیختگی) و مدول االستیسیته
( )Eمربوط می شود.
() 19
طاقت گسیختگی را با استفاده از رابطه تجربی بر حسب مقاومت کششی می توان تخمین زد T=6.88 K.C .پارامتر های
ورودی رانکین در مدل  ELFENبرای ماسه سنگ استفاده می شود که در جدول  1آورده شده است.
جدول( :)1پارامترهاي ورودي براي معيار گسيختگی ترک چرخشی رانکين
مقاومت کششی)σt(Mpa

انرژی شکست)Gf(j/m2

4

22

 4ناحیه آسیب در نتایج آزمایش  ERAتعریف می شود که بر مبنای فاصله مقیاس شده از محل انفجار می باشد (فاصله
مقیاس شده فاصله ای است از محل انفجار که با رابطه ریشه سوم بر وزن ماده منفجره تقسیم می شود).
 چهار ناحیه به صورت زیر زیر دسته بندی می شوند: )1ناحیه  :1فروپاشی کلی تونل
 )2ناحیه  :2آسیب سنگین
 )3ناحیه  :3آسیب متوسط
 )4ناحیه  :4آسیب خفیف
هر ناحیه توسط سطح آسیب مشخص می شود و بصورت تفاوت در مقطع عرضی قبل و بعد از انفجار تعریف می شود .امواج
منتشر شده به دلیل گسترش هندسه و میرایی ماده ,دچار اتالف انرژی متوسطی می شوند .رابطه کاهندگی  PPVبصورت
ساده شده ی زیر می باشد:
ppv = k

()18

که  Rفاصله شعاعی از محل انفجار W ,وزن ماده منفجره و  bدر مورد انفجار کروی معادل ریشه سوم می باشد و  Kو nثابت
های ویژه محل می باشند -.همانطور که در شکل  5نشان داده شده است دو ناحیه ی تعدیل(میرایی) در مدل ELFEN
تعریف می شود .ناحیه  1سطح قوسی اطراف بارگذاری می باشد.مطابق نتایج مدلسازی هنگامیکه ترک خوردگی شبیه سازی
می شود ,اتالف انرژی امواج سریعتر اتفاق می افتد بنابراین برای اینکه اتالف انرژی در ناحیه 1با اندازه گیری های فیزیکی از
آزمایش در ناحیه 1با اندازه گیری های فیزیکی از آزمایش  ERAمطابقت داشته باشد درصد میرایی کمتری مورد نیاز است.
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شکل ( :)5هندسه مدل براي ناحيه 4
 )2-5نتایج شبيه سازي شده نواحی آسيب
یک توصیف کیفی از اندرکنش انفجار با سنگ ها توسط  Bradyو  Brownدر سال  2114ارائه شده که بیان می کنند که
ناحیه اطراف محل انفجار گسیختگی انبوه و گسترده ای را تجربه می کند.در حالیکه دورتر از ناحیه انفجار ترک های شعاعی
ظاهر می شوند .درنهایت اگر موج انعکاس پیدا کند گسیختگی ها به شکل ورقه ای ظاهر می شوند .شکل  6الگوی گسیختگی
ایجاد شده در مدل  ELFENبرای ناحیه 3نشان میدهد که با توصیف کیفی ارائه شده توسط  Bradyو  Brownمطابقت
دارد.

شکل( (a( :)6الگوي گسيختگی ایجاد شده با توصيف کيفی ارائه شده توسط  Bradyو  (b( Brownنتایج مدل
ناحيه3
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نتایج شبیه سازی سطوح آسیب در باالی تونل و سرعت ورقه ای شدن قطعات سنگ برای  3مدل به همراه نتایج اندازه گیری
در آزمایشات  ERAدر جدول  2نشان داده شده است.
جدول ( :)2مقایسه نتایج براي نواحی آسيب دیده از تستهاي ERAو مدلهاي ELFEN
حداکثر سرعت سنگ ریزه()m/s
ناحیه
2
3
4

ERA
19
6-8
1

ELFEN
21
9
1

نواحی آسیب دیده
ERA
6-16
1- 6
1-1

ELFEN
7
4
1

برای مدل ناحیه  4گسیختگی در باالی مرز تونل اتفاق می افتد و باعث نمی شود که سنگ ها از هم جدا شوند و به سمت
فضای تونل حرکت کنند که این نتیجه با مشاهدات  ERAسازگار است که در ناحیه  4قطعات سنگ بدون سرعت اولیه به
داخل تونل پرتاب می شوند .در فاصله بیشتر از ناحیه  4هیچ گسیختگی در مدل اتفاق نمی افتد.در آزمایشات  ERAمشاهده
شده که در فواصل نزدیکتر انفجار ,سنگ ها به شکل شعاعی دور می شوند و هرچقدر فاصله بیشتر می شود ،ورقهای شدن تنها
در باالی تونل تمایل دارد که اتفاق بیفتد .به عالوه از آزمایشات  ERAچنین نتیجه شده که ورقه ای شدن با اندازه ذرات
کوچک آغاز می شود که با سرعت دور شوندگی باال از پیرامون تونل همراه است و ذرات بزرگتر با سرعت کمتری دور می شوند.
 -6اثرات تفاوت خواص وجنس سنگ ها برروي دوام و پایداري تونل
 )1-6تنظيم مدل
هنگامیکه اثر خواص مقاومتی سنگ بررسی می شود این موضوع اهمیت دارد که اثر وابسته ی خواص مقاومتی بر روی هر دو
شکست کششی(ترک خوردگی) و اتالف انرژی موج درنظر گرفته شود .مطابق با تحقیقات  Zhouدر سال  2111برای سنگ
های عظیم و فشرده میزان اتالف انرژی با سرعت پایین نسبت به سنگ های شکسته و ضعیف اتفاق می افتد .مقادیر نوعی از
ضریب کاهندگی (اتالف انرژی)  nاز معادله  3برای سنگ های سخت برابر با  1,5و برای سنگ های نرم و سست بزرگتر از 2
می باشد .متعاقبا یک مقایسه ی ابتدایی بین انواع سنگ ها باخواص مقاومتی مختلف در نظر گرفته شده است.
)2-6نتایج شبيه سازي شده براي انواع مختلف سنگ ها
نتایج شبیه سازی گسیختگی در شکل  7قابل مشاهده است .همانطور که دیده می شود تنها زمانیکه سنگ قوی تر باشد سطح
گسیختگی در باالی تونل کاهش می یابد و از طرف دیگر برای سنگ های قوی تر ,گسیختگی کمتری در سطح انفجاراتفاق
می افتد (شکل .)9
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شکل( :)7نتایج گسيختگی براي تونل باقطر 11متري در سنگهاي مختلف )a(:سنگ آهک ( (bماسه سنگ ((c
بازالت ( (dگرانيت

شکل ( :)8کاهش تنش نسبت به فاصله براي انواع سنگهاي مدل شده
مناسب ترین منحنی برای حداکثر تنش برحسب تابعی از فاصله مقیاس شده از محل انفجار برای مدل های مختلف نشان
می دهد .اتالف انرژی موج و مقاومت سنگ ها در مغایرت با هم باشند و پایداری تونل تحت بار انفجار را نمی توان به شیوه
آسان تخمین زد و باید اثرات هردو عامل به دقت سنجیده شود .هرچه جنس سنگ ضعیف تر باشد ,اتالف انرژی با سرعت
بیشتری صورت می گیرد و تفسیر عددی آن بدین صورت است که وسعت خرابی بیشتر که اطراف سطح انفجار برای سنگ
سست تر اتفاق می افتد انرژی بیشتری را تلف می کند.
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 جمع بندي و نتيجه گيري-7
 نتایج,با مقایسه نتیجه می شود؛ هنگامی که زاویه مرکزی نقطه ای روی مرز تونل مجاور کوچکتر از مقدار بحرانی باشد
 نتایج تحلیلی نشان می دهد که ارتعاش تونل برای چگالی بارگذاری در. نزدیک به فرمول های تجربی می باشدppvتحلیلی
 حداکثر تنش شعاعی در.تونل منفجرشونده حساس است و ارتعاشات شدیدتر برای بارگذاری بیشتر قابل مشاهده است
 برای چگالی بارگذاری و فاصله جدایی داره شده.نزدیکترین نقطه به تونل منفجر شونده در دیواره تونل مجاور ایجاد می شود
 و مقاومت کششیppv  مطابق با معیار های. کاهش می یابد, با افزایش فاصله تا دیواره تونل مجاور,حداکثر تنش شعاعی
 نتایج مدلسازی نشان می دهد که به. برآورد ایمنتری درنقاط مختلف مرکز بارگذاری می دهد، روش موجود در مقاله،سنگ
 پاسخ تونل برای بار انفجارداده شده در سنگ های, )دلیل اثرات متقابل مقاومت سنگ ها (مقاومت کششی و اتالف انرژی موج
 تنش های, این روش می تواند بیشتر توسعه یابد و اثر دیگر شرایط متفاوت مثلِ شکل تونل.قوی و سست مشابه هم می باشد
. تکیه گاه تونل و بارهای انفجار گوناگون در نظر گرفته شود,درجا
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